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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 11.12.2015 cu ocazia şedinŃei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu 3 zile înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 10. Lipsesc doamnele 
şi domnii consilieri Ardelean Alina, Ileasă Talida, Mariş Daniela, Paşca Ioan, 
Petre Radu, Pîndărelu Nicolae, Ploeşteanu Flaviu, Roşu Mircea şi łambă Alin.   
 La şedinŃă participă d-nii : primar Ovidiu Bălan, secretar Teodor Iordan şi 
mass-media locală. 
 D-l consilier Molocea Mihai propune ca preşedinte de şedinŃă pe                
d-l consilier NeamŃu Sergiu Marcel.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 D-l viceprimar Dorin Popa propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanŃării nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 a proiectelor culturale, 
sesiunea a II-a. 
 În afara ordinii de zi, d-l primar propune : 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 3.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2015 a excedentului 
bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din 
venituri proprii.  
 Proiectul ordinii de zi împreună cu propunerile ulterioare este supus la vot 
şi aprobat în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi, d-nii consilieri Molocea Mihai şi Popa 
Dorin arată motivele iniŃierii proiectului de hotărâre privind aprobarea 
finanŃării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 
2015 a proiectelor culturale, sesiunea a II-a. 
 D-l director Costoiu Călin prezintă raportul întocmit de DirecŃia 
AdministraŃie Publică Locală. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 Se adoptă Hotărârea nr.181/2015 privind aprobarea finanŃării 
nerambursabile de la bugetul local al municipiului Orăştie pe anul 2015 a 
proiectelor culturale, sesiunea a II-a. 
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 La punctul 2 al ordinii de zi, d-l primar prezintă motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 D-na ec.Czeteni Alina dă citire raportului întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l viceprimar Dorin Popa propune rectificarea bugetului Clubului 
Sportiv Municipal „Dacia Orăştie 2010” în sensul retragerii sumei de 7,60 mii 
lei de la „Cheltuieli de personal” (5,40 mii lei de la „Cheltuieli cu salariile în 
bani” şi 2,20 mii lei de la „ContribuŃii”). Totodată, s-au realizat venituri 
suplimentare de 1 mii lei din taxa de utilizare a terenului de fotbal şi de tenis, 
suma cu care se suplimentează cheltuielile la „Bunuri şi servicii”. În susŃinerea 
celor arătate mai sus, dânsul înaintează documentul întocmit de C.S.M Dacia 
Orăştie 2010. 
 D-l secretar arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea amendamentului 
şi a proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Amendamentul d-lui viceprimar se supune la vot şi se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, urmare a aprobării amendamentului, 
se va modifica titlul hotărârii, care va avea următorul cuprins : “Hotărâre 
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Orăştie pe anul 
2015”.  
 Totodată se va modifica art.2, care va avea următorul cuprins : „Se aprobă 
rectificarea bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau 
parŃial din venituri proprii prin majorare, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu 
suma de 1,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.”, iar articolele 2 şi 3 din proiect vor deveni articolul 3, respectiv 4 ale 
hotărârii.  
 Proiectul de hotărâre în forma modificată este supus la vot şi aprobat în 
unanimitate. 
 Este adoptată Hotărârea nr.182/2015 privind aprobarea rectificării 
bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2015. 
 La ultimul punct al ordinii de zi, d-l primar expune motivele iniŃierii 
proiectului de hotărâre privind utilizarea în anul 2015 a excedentului bugetului 
instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri 
proprii.  
 D-na ec.Czeteni Alina prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l secretar Teodor Iordan arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se adoptă Hotărârea nr.183/2015 privind utilizarea în anul 2015 a 
excedentului bugetului instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau 
parŃial din venituri proprii.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
 
             Preşedinte de şedinŃă,                                                          Secretar,                                                
          dr.NeamŃu Sergiu Marcel                            jr.Teodor Iordan 
  


